ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
-----===000===----ກະຊວງ.........................................................
ພະແນກ .......................................................

ເລກທີ:……./.............................
............................, ວັນທີ:……………

ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງິ່ ແວດລ້ອມ
ແບບຟອມບົດສະເໜີໂຄງການ PAW/LENS2
ຂແ
ໍ້ ນະນາລວມ: ຂໃຫ້ອີງໃສ່ ຄ່ມືຈດ
ັ ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (PIM), ເຫລັັ້ມ 1 ເຖີງ 5 ເພືິ່ອອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ແລະ
ການຕິດຕາມ/ປະເມີນຜົນ (M&E), ຊຶິ່ງສາມາດສັງລວມໄດ້ດງັັ່ ນີ:ັ້


ຄາຮ້ອງທີິ່ຈະຍືິ່ນມາຍັງຫ້ອງການ ກປສ ຄວນເຮັດເປັນ 2 ພາສາຄື: ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ການບົດສະເໜີໂຄງການ
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ. ເງິນທຶນໃນການແປ ໂຄງການຍ່ອຍ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ ເພືິ່ອອານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການຍ່ອຍ ຖ້າວ່າ ສິິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກດັັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການປຸກລະດົມ ຫລື ກປສ ອອກ
ໃຫ້ກ່ອນໄດ້.



ບົດສະເໜີໂຄງການ ຈະຕ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍ ມີເງືິ່ອນໄຂຄົບຕາມທີິ່ການົດໄວ້ດງັັ່ ຕໍ່ໄປນີັ້: (ກ) ສະນັບສະໜນ
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງລັດຖະບານ; (ຂ) ປະກອບ ສ່ວນຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ 1 ຕົວຊີັ້ວັດ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ 1 ຕົວ
ຊີັ້ວັດຜົນໄດ້ຮັບໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ (ເບິງິ່ ຕາມກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການ LENS2) ; (ຄ) ຖືກກັບຫນ້າວຽກໃດໜືງິ່ ໃນຊ່ອງ
ໃຫ້ທຶນ (PICE ຫລື CBI) ຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ, (ງ) ບໍ່ນອນຢ່ໃນລາຍກິດຈະກາດ້ານລົບຂອງໂຄງການ ແລະ
(ຈ) ຖືກກັບພືັ້ນທີໂິ່ ຄງການລະດັບຊາດ/ສນກາງ ແລະ ແຂວງເປົົ້າໝາຍ ເຊັັ່ນ: ແຂວງບລິຄາໄຊ, ຄາມ່ວນ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງ
ພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄຊສົມບນ.



ຄາຮ້ອງສາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ສັດປ່າ ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍຖືກກັບເງືິ່ອນໄຂເພີິ່ມຕືິ່ມ
ຄື: ປະກອບສ່ວນໃສ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ລະດັບພາກພືັ້ນ ຫລື ລະດັບສາກົນ ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມືຂ້າມແດນ, ການສົັ່ງຕໍ່ຄວາມຮ້ ຫລື ການ
ປ້ອງກັນການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດຫມາຍ.



ໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຕາມໄລຍະເວລາທີິ່ສະເໜີ. ແນວໃດກດີ, ການຈັດຕັງັ້ ປະຕິບັດຕົວຈິງ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ອະນຸມັດ ແຜນວຽກ-ແຜນງົບປະມານ ປະຈາປີ ກ່ອນ. ກປສ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຍົກເລີກໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ຖືກອະນຸມັດ
ແລ້ວ ຖ້າເຫັນວ່າການດາເນີນໂຄງການປະຈາປີ ບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນເປັນທີິ່ໜ້າພໃຈ ແລະບບ
ໍ່ ັນລຸຕາມຈຸດປະສົງທີິ່ການົດໄວ້.
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ອົງການຮັບຜິດຊອບໂຄງການຍ່ອຍ ສາມາດຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເວລາດຽວ ສາລັບກົມໃດກົມໜຶງິ່ ຂັັ້ນ
ສນກາງ, ຫຼືພະແນກການໃດໜຶິ່ງຂອງແຂວງ, ຫຼືຄະນະໃດໜຶງິ່ , ຫຼສ
ື ະຖາບັນເອກະລາດໃດໜຶງິ່ ຫຼືຄ່ຮ່ວມງານໃດໜຶງິ່ .

ເລກລະຫັດບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍຂອງ ກປສ:
1. ຊືິ່ ແລະ ທີຢ
ິ່ ຂ
່ ອງຜສ
້ ະເໜີຈດ
ັ ຕັງັ້
ປະຕິບດ
ັ (SDA) ໂຄງການ
ຍ່ອຍ:
2. ຊື,ິ່ ໜ້າທີ,ິ່ ບ່ອນພົວພັນລະອຽດ
ຈຸດປະສານງານຜສ
້ ະເໜີຈດ
ັ ຕັງັ້
ປະຕິບດ
ັ (SDA) ໂຄງການ
ຍ່ອຍ:
3. ລະດັບພືນ
ັ້ ທີຂ
ິ່ ອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ອາດຫຼາຍກວ່າ 1 ທາງເລືອກ)

□ ລະດັບສາກົນ
□ ສນກາງ/ລະດັບຊາດ
□ ລະດັບແຂວງ/ເມືອງ, ບອກຊືິ່ແຂວງ:............................
□

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດລະດັບແຂວງ, ກລນ ໃຫ້ບອກຊືປ
ິ່ ່າສະຫງວນເປົົ້າໝາຍ

4. ຊືໂິ່ ຄງການຍ່ອຍ
5. ຈານວນທຶນທີຂ
ິ່ :(ງົບໂດຍປະມານ
ເປັນໂດລາສະຫະລັດ)

6. ກອງທຶນຍ່ອຍຂອງ ກປສ ທີໃິ່ ຫ້
ທຶນ (ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລືອກ)

□ ນະໂຍບາຍ
□ ຊີວະນາໆພັນ (ໃຫ້ກວດເບິິ່ງຖ້າຈາເປັນນາໃຊ້ກອບ CEF1)

7 ຈຸດປະສົງການພັດທະນາ
ໂຄງການ LENS2 (ສະບັບປັບປຸງ)2
8. ສະພາບການຈັດຕັງັ້ ແລະຂະແໜ
ງການ ທີພ
ິ່ ວ
ົ ພັນກັບໂຄງກາານ

ຍ່ອຍ, ສິງິ່ ທ້າທາຍ ແລະໜ້າວຽກບ
ລິມະສິດ(ອະທິບາຍກ່ຽວກັບພາລະ
ບົດບາດ-ໜ້າທີຂ
ິ່ ອງຜສ
້ ະເໜີ, ຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະໜ້າວຽກທີເິ່ ຮັດໃນ
ປະຈຸບັນທີິ່ພົວພັນກັບປ່າສະຫງວນ,
ສັດປ່າ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກັນ

ໃຫ້ປະຕິບ ັດຕາມລະບຽບການທີ່ ໄດກ
້ ານ ົດຢີ່ ໃນເອກະສານກອບແຜນການເຂົາ້ ຮວ
ີ່ ມຂອງຊຸມຊ ົນ (CEF) ແລະ ໃຫ້ແນໃີ່ ຈວາີ່ ລາຍລະອຽດ
້ ັດ ແລະງ ົບປະມານ ໄດເ້ ອົ າ
ຕີ່າງໆຂອງໂຄງການຍີ່ອຍທີ່ ພົວພັນກ ັບການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດCEF ການຫ້າງຫາກະກຽມ, ໜ້າວຽກ, ຕ ົວຊວ
ັ້
1

້ ີ່ ພົວພັນຢີ່ ໃນບ ົດສະເໜໂຄງການຍີ່ອຍ (ກອບຜົນໂຄງການ, ງ ົບປະມານ, ໜ້າວຽກ, ການກວດກາ ແລະຕິດຕາມປະເມນ
ເຂົາ້ ໃນຫົວຂທ
ຜົນ).
້ ືຈດ
ນຄ
ຸ ປະສງົ ການພັດທະນາໂຄງການທີ່ ໄດສ
້ ະເໜ ແຕີ່ໂຄງການຍີ່ອຍ ຈະບີ່ ໄດ້ມການດາເນນ ເພືີ່ ອການອະນຸມ ັດຈ ົນກວາີ່ ໂຄງການໄດມ
້

2

ຜົນສກ
ັ ສິດ.
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ທາງສັງຄົມ, ສີິ່ງທ້າທາຍ, ບລິມະສິດ
ທີຕ
ິ່ ້ອງການ ແລະ ສະເໜີແນວທາງ
ໃນການແກ້ໄຂບລິມະສິດ ແລະ
ຂໍ້ຄົງຄ້າງດັັ່ງກ່າວ).

9. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຍ່ອຍ
(ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ)

10. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ ແລະຍຸດທະ
ສາດຂອງລັດຖະບານ ທີໂິ່ ຄງການ
ຍ່ອຍປະກອບສ່ວນ ຫລືສະໜັບສະ
ໜນ (ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ແຂວງຖ້າເປັນໄປໄດ້).

11. ຜົນຮັບລະດັບພາກພຶນ
ັ້ ແລະ
ລະດັບສາກົນທີໂິ່ ຄງການຍ່ອຍ
ສະໜັບສະໜນ ຫຼປ
ື ະກອບສ່ວນ
(ສາລັບໂຄງການກ່ຽວກັບປ່າສະຫງວນ
ແລະສັດປ່າ ເຊັັ່ນ: ການຮ່ວມມື

ລະຫວ່າງຊາຍແດນ, ການຖ່າຍທອດ
ຄວາມຮ້, ປ້ອງກັນການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປ່າທີິ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດພາກ
ພືັ້ນ).

12. ຕົວຊີວ
ັ້ ດ
ັ ຜົນຮັບຂອງໂຄງການ
ຍ່ອຍ (ຂຽນລາຍການຕົວຊີັ້ວັດຜົນ

ຮັບ ແລະຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບໄລຍະກາງ
ທີພ
ິ່ ົວພັນຈາກກອບຜົນຮັບຂອງ
ໂຄງການ PAW/LENS2. ພ້ອມ
ທັງອະທິບາຍຕົວຊີັ້ວັດຜົນຮັບສະເພາະ
ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.
ຜົນຮັບ ແລະຜົນກະທົບ ເປັນຜົນປະ
ໂຫຍດໄລຍະຍາວ ໃດໜຶິ່ງສະເພາະ
ກ່ຽວກັບສິິ່ງຂອງຫຼືການບລິການຕໍ່ກຸ່ມ
ຜໄ້ ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເປົົ້າໝາຍ).

13. ໝາກຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຕົນ
ັ້ ຕຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ (ສິິ່ງຂອງ ຫຼືການ
ບລິການທີໄິ່ ດ້ຮັບຈາກການກະທົບໃສ່
ຂອງໂຄງການ (ໂຕຂັບເຄືິ່ອນການສະ
ໜອງ) ເຊັັ່ນ: ຈານວນພະນັກງານທີິ່
ໄດ້ຝືກ, ເອກະສານຄ່ມື ເປັນຈານວນ
ໃດໜຶິ່ງທີໄິ່ ດ້ສ້າງຂຶັ້ນ)

14. ອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກາ (ຂຽນລາຍການອົງປະກອບ ແລະກິດຈະກາທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທີງ. ບໍ່ຄວນໃຫ້ຫຼາຍຫວ່າ 5 ອົງ
ປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຽດຢ່ໃນແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານປະຈາປີຄັດຕິດ).
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ກິດຈະກາຕົນ
ັ້ ຕ

ອົງປະກອບ

ອົງປະກອບ 1. ສ້າງຄວາມອາດສາ
ມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ການ
ປະສານງານຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.
ອົງປະກອບທີ 2. ສະໜັບສະໜນ ການ
ວາງແຜນ

ແລະຄຸມ
້ ຄອງປ່າສະຫງວນ

ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ.

ອົງປະກອບທີ3. ການບລິຫານ ແລະ
ຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການ.
15. ເປົາົ້ ໝາຍຜທ
້ ໄີິ່ ດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ
ໂດຍກົງຈາກໂຄງການ

ພະນັກງານລັດ
ຈານວນທັງໝົດ (_______) ແມ່ຍິງ (____)

ລະດັບສນກາງ (___-_____) ແມ່ຍິງ (___-___)
ລະດັບແຂວງ (________) ແມ່ຍິງ (______)
ລະດັບເມືອງ (___ __) ແມ່ຍິງ (______)

□ ຊຸມຊົນທ້ອງຖີນ
ິ່ (_____) ຈານວນຄົນ (____) ແມ່ຍິງ (______)
□ ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ (_______) ແມ່ຍິງ (______)
□ ມວນຊົນທົັ່ວໄປ (______)
□ ພາກສ່ວນເອກຊົນ (______)
16. ວັນທີເລີມ
ິ່ ຕົນ
ັ້ ໂຄງການ
17. ວັນທີສນ
ິັ້ ສຸດໂຄງການ
(ໄລຍະໂຄງການເປັນປີ)

18. ຜຮ
້ ວ
່ ມທຶນ (ແຫຼ່ງ ແລະຈານວນເປັນໂດ
ລາ ລວມທັງທຶນປະກອບສ່ວນເປັນວັດຖຸ
ແລະ ແຮງງານ ເຊິິ່ງອາດແຍກສະ
ເພາະ ຕແ
ໍ່ ຕ່ລະອົງປະກອບ ຖ້າເປັນໄປໄດ້)

19. ໂຄງການ/ ແຜນງານອືນ
ິ່ ໆ ທີໄິ່ ດ້ມີ
ແຜນ ຫລືກາລັງປະຕິບດ
ັ ເພີມ
ັ້ ເຕີມ
ໃສ່ໂຄງການຍ່ອຍ (ຊືິ່, ແຫຼ່ງທຶນ, ວຽກ
ທີິ່ກ່ຽວພັນ)

20. ກົນໄກການກະກຽມຈັດຕັງັ້ ໂຄງການຍ່ອຍ
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a) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບລິຫານໂຄງການຍ່ອຍ.
b) ພະນັກງານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງວິຊາການທີິ່ຕ້ອງການເພີິ່ມເຕີມ ມີດ້ານໃດແດ່ ເພືິ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ສະເໜີມາ ໄດ້ຮັບຜົນສາເລັດ
(ເປັນຕົັ້ນ: ພະນັກງານຕິດຕາມ-ກວດກາ, ບັນຊີການເງີນ….)?

A) ອະທິບາຍໂຄງຮ່າງການຄຸມ
້ ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ /ທີມງານຈັດຕັງັ້ ປະຕິບດ
ັ ໂຄງການຍ່ອຍ

B) ພະນັກງານ ແລະການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ທາງວິຊາການທີຕ
ິ່ ອ
້ ງການເພີມ
ິ່ ເຕີມ
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21.

ງົບປະມານລວມ

ແຜນສະເໜີງົບປະມານ ແລະ ແຜນກິດຈະກາໂຄງການຍ່ອຍ ລະອຽດຕ້ອງໄດ້ຄັດຕິດມານາ. ໃນບົດສະເໜີນຈ
ີັ້ ະສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່
ງົບປະມານສັງລວມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ສັງເກດວ່າ ໂຄງການຍ່ອຍຈະໄດ້ຖືກຮັບຮອງໝົດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ແຕ່ການອະນຸມັດທຶນ
ຍ່ອຍຈະເຮັດເປັນປີ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານປະຕິບດ
ັ ໃນປີຜ່ານມາ, ອີງໃສ່ຄາດໝາຍທີິ່ການົດໃນແຜນປີທໄີິ່ ດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ (ເບີິ່ງຂໍ້ 24). ສາລັບ
ໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວຫ້ອງການ ກປສ ຈະເປັນຜ້ເຮັດແຜນຈັດຊື-ັ້ ຈັດຈ້າງຕ່າງໆ.
ອົງປະກອບ (ບໍ່ເກີນ 5 ອົງປະກອບລວມທັງການບລິຫານ

ໂຄງການ)

ງົບປະມານ ຄສລ 2

ທຶນປະກອນສ່ວນ

ງົບປະມານລວມ

(US$)

ຂອງລັດ (US$)

ໂຄງການ (US$)

ອົງປະກອບ 1. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ
ແລະ ການປະສານງານສາລັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແລະປ່າປ້ອງກັນ
ອົງປະກອບ 2. ສະໜັບສະໜນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ
ອົງປະກອບ 3. ບລິຫານ ແລະຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍ່ອຍ
ລວມຍ່ອຍ
ເງິນແຮສຸກເສີນ (10%)
ລວມຍອດ

22. ຄວາມຍືນຍົງ
ອະທິບາຍຜົນໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະມີສຶບຕໍ່ ຫຼື ຮັກສາໄວ້ ຄືແນວໃດ ພາຍຫຼັງໂຄງການສີນ
ັ້ ສຸດ.

23. ແຜນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຜົນກະທົບທາງສິງິ່ ແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP)
ກວດກາເບີິ່ງວ່າມີຄວາມຕ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຫຼື ບໍ່ (ເບິິ່ງ ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ສາມາດຄົັ້ນຫາໄດ້ ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.

24. ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ລວມທັງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບບ້ານ
ເບີິ່ງຕາມເອກະສານແນະນາ ກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ຊືິ່ງສາມາດຄົັ້ນຫາໄດ້ທີິ່ເວັບໄຊ ກປສ.

25. ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ການເຊືອ
ິ່ ມສານ)
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຍີນຍອມກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດໃນການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ.
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ການວາງແຜນ ແລະກະກຽມພະນັກງານ ທີິ່ເຂົັ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກາໂຄງການ ເຊັັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ, ກອງປະຊຸມ, ການທັດສະນະ
ສຶກສາ ຄວນຄານຶງເຖິງບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ຊຶິ່ງໄດ້ການົດໄວ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 20% ຂອງຜ້
ເຂົັ້າຮ່ວມຕ້ອງແມ່ນຜ້ຍິງ.

26. ເງືອ
ິ່ ນໄຂການປະຕິບດ
ັ ແຜນງານປະຈາປີ ທີໄິ່ ດ້ຕກ
ົ ລົງກັນ

ລາຍການເປົົ້າໝາຍທີິ່ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະໄດ້ສາເລັດ ເພືິ່ອເປັນເງືິ່ອນໄຂການອະນຸມັດງົບປະມານໃນປີຕໍ່ໄປ.

ໄດ້ຕົກລົງໃນເງືິ່ອນໄຂທີິ່ວ່າ:
 ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບ (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານ
ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).
 ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດ້ານຈານວນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາ) (ຢ່າງໜ້ອຍໄດ້ໃນລະດັບປານ
ກາງ ໃນປີທີ 1 ແລະ ພໃຊ້ໃນປີຕໍ່ໄປ).


ໃນປີທີ 1 ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ຂອງກິດຈະກາແຜນປີ ໄດ້ສາເລັດ. ໃນປີທີ 2 ແລະ ຕໍ່ໄປ ຢ່າງໜ້ອຍ 75% ຂອງແຕ່ລະ
ກິດຈະກາ ແຜນປີ ໄດ້ສາເລັດ.




ເປົົ້າໝາຍຂອງຜົນຮັບໃນປີທີິ່ພວມປະຕິບັດນັັ້ນ ໄດ້ມີການວັດແທກ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຄືບໜ້າທີິ່
ຈະສາເລັດຕາມເປົົ້າໝາຍ.
ແຜນວຽກ ແລະ ງົບປະມານໃນສົກປີງົບປະມານໃໝ່ໄດ້ກະກຽມ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ເຫັນດີຮັບຮອງໂດຍ
ສະພາບລິຫານ ກປສ.

27. ບັນຊີກວດເອກະສານ
ຈົັ່ງຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຄັດຕິດເອກະສານດັັ່ງຕໍ່ໄປນີັ້ໂດຍອີງໃສ່ຮ່າງທີິ່ສະໜອງໃຫ້:

 ກອບຜົນຮັບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ (ທັງໝົດໄລຍະໂຄງການ)
 ແຜນງົບປະມານຂອງໂຄງການຍ່ອຍທັງໝົດ (a) ແຍກຕາມອົງປະກອບ ແລະ b) ແຍກປະເພດ
 ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 ແຍກຕາມອົງປະກອບ
 ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າຫາກເຮັດໄດ້

ວັນທີ:…………………..

ຮັບຮ້ ແລະເຫັນດີ ໂດຍ
ພະແນກ................................................
..........................................................

ສະເໜີໂດຍ:
ຂະແໜງ.......................................
ແຂວງ.........................................
..................................................
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□ ການກວດແກ້ບົດສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍທີິ່ໄດ້ສົັ່ງໄປກ່ອນການຮັບຮອງນັັ້ນບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົັ່ງອີກຕືິ່ມ. ການຮັບຮອງໂດຍຜ້ສະເໜີ (SDA) ແລະກປສ
(EPF) ໄດ້ມກ
ີ ານສັງລວມຂໍ້ມນໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ. ໃຫ້ມີການບັນທຶກເລກທີເອກະສານຕົວຢ່າງ #20 ແລະ ເອກະສານຂັດຕິດ ແລະວັນທີິ່ ໃນການສືິ່ສານຂອງ
ຫ້ອງການກປສຕໍ່ການປັບປຸງສົັ່ງໃຫ້ຜ້ສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ (SDA).
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